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Šumperk, 28. březen 2018 

Historickými motoráky na oslavu Velikonoc nejen 
do papírny ve Velkých Losinách 

V sobotu 31. b řezna vypraví České dráhy na oslavu Velikonoc ze Šumperka 
do Velkých Losin historické motorá čky Hurvínek z roku 1949 a o tém ěř dvě 
dekády starší V ěžák. V něm sedí strojv ůdce v kabin ě na st řeše a s pr ůvodčím 
se dorozumívá lodním telefonem. Zájemce doveze nap říklad do ru ční papírny, 
kde na d ěti i dosp ělé čeká pestrý velikono ční program.   

Motoráčky ze sbírky Národního technického muzea, o které se starají nadšenci v depu Českých drah 
v Šumperku, tak zahajují svoji další sezónu. Na trasu Šumperk – Petrov nad Desnou – Velké Losiny vyjedou 
hned dvakrát denně tam a zpět. Na každou jízdu budou řazeny oba historické vozy. Cestující si tak budou moci 
vyzkoušet svezení našich prababiček a prověřit fortel našich pradědů, kteří tyto technické skvosty vyrobili. 

Jednotná jednosměrná jízdenka pro cestu zvláštními vlaky přijde na 50 korun. Děti ve věku od 6 do 15 let mají 
jízdné za 30 Kč, děti do 6 let pojedou zdarma. Prodej jízdenek bude zajištěn přímo ve speciálních spojích 
u průvodčího.  

Jízdní řád vozů Věžák a Hurvínek 
(31. března 2018) 

tam stanice zpět 
9:40 12:30 Šumperk 10:50 13:50 
9:52 12:42 Petrov nad Desnou 10:40 13:40 
10:05 12:55 Velké Losiny 10:30 13:25 

Program v papírně ve Velkých Losinách 

Areál Ruční papírny ve Velkých Losinách se v sobotu 31. března od 10 do 16 hodin otevře návštěvníkům 
na oslavu Velikonoc. Pro malé i velké je určené tvoření s velikonoční tématikou. Vyzkoušet bude možné 
i „čerpání“ ručního papíru, výrobu přáníčka i s obálkou. Nachystáno bude i velikonoční překvapení a pletení 
pomlázky v dílničce. 

Podrobnosti o programu v papírně jsou na webu www.rucnipapirna.cz. Více o nostalgických jízdách najdou 
zájemci na stránkách www.cd.cz/zazitky. 
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O spole čnosti České dráhy, a.s. 
Akciová společnost České dráhy plní v České republice úlohu národního dopravce a na základě objednávky státu a krajů zajišťuje základní 
dopravní obslužnost státu. Loni využilo služeb společnosti téměř 175 milionů zákazníků. V posledních letech došlo k výraznému omlazení 
vozidlového parku, a to v regionální i dálkové dopravě. Ve snaze zatraktivnit železniční dopravu a zvýšit konkurenceschopnost na 
otevřeném trhu investovala firma desítky miliard korun do nákupu a modernizace vozidel. 
 


